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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Z obecnej matriky
Obec Veľké Orvište mala k 1.07.2011  1080 

obyvateľov. Od 01.07.2011 do 30.10.2011 sa v 
obci narodili 3 deti, na trvalý pobyt sa 
prihlásilo 0 občanov, z trvalého pobytu sa 
odhlásilo  5 občanov, zomreli 2 občania. V 
súčasnosti v obci žije 1076 občanov.

V období od 01.07.2011 sa v obci  narodili :

14.07.2011 Aurel Damian Jurík

27.07.2011 Sofia Šišková

09.09.2011 Adela Vavrová

V tomto období sme sa rozlúčili :

14.07.2011 Jozef Ballek

09.09.2011 Helena Palkechová

Blahoželáme k životnému jubileu, ktorého 
sa v tomto období dožili :

65 rokov:  Mária Jurčová, 
Helena Sameliaková, 
Anton Vavrinec, 
Ing. Peter Zeman

70 rokov: Michal Ballek, 
Paula Baranovičová

75 rokov: Vladimír Baranovič, 
Karol Podhorný

90 rokov: Anna Rapavá
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE, KULTÚRA

november 2011

Vážení občania, 
obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č. 46/2011 prijalo Plán 

obnovy a rozvoja obce Veľké Orvište vo volebnom období 2011–2014. 
Plán určuje zámery, plán práce samosprávy  predovšetkým v oblasti 
starostlivosti o jestvujúci majetok obce, rozvoja obce, zlepšovania 
životného prostredia a celkovej kvality života obyvateľov obce. Je 
potrebné mať takýto dokument, aby obec poznala svoje problémy a aby 
samospráva pri tvorbe ročného rozpočtu mohla určiť priority obce a 
hľadala možnosti ich riešenia.  

V kapitole I. sú špecifikované rozvojové investičné projekty, ktoré 
podporia ďalší rozvoj obce, pomôžu získať potrebné finančné zdroje pre 
realizáciu samotných rozvojových investičných projektov obce a pre 
starostlivosť o majetok obce (kapitola II.). V kapitole III. sú uvedené 
aktivity, ktorých cieľom je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť súčasných 
aktivít  a obohatiť verejný život v obci o partnerstvo s niektorou obcou z 
Českej republiky.

Plán obnovy a rozvoje obce si vyžaduje veľké finančné zdroje. 
Potenciálne zdroje financovania sú uvedené v kapitole IV. 
Predovšetkým je potrebné využiť obdobie do r. 2013, kedy je ešte 
možné získať nenávratné finančné príspevky z fondov Európskej únie. 
Významné  financie na rozvoj môže obec získať lepším zhodnotením 
svojho majetku jeho predajom (budova Vatrtovca, stavebné pozemky). 
Ďalší príjem môže obec získať podobne ako v minulom volebnom 
období tým, že dokážeme vypracovať dobré projekty v rámci výziev 
ministerstiev a nadácií, ktoré podporujú rôzne aktivity v obciach. Bežný 
rozpočet obce vystačí len na správu obce, často nestačí ani na základnú 
starostlivosť o majetok obce a rozvojové projekty  nedokáže financovať,  
preto jeho úloha pri financovaní plánu obnovy a rozvoja obce je len 
doplnková.               

I. Rozvojové investičné projekty obce
1. Rekonštrukcia verejného osvetlenia

2. Otvorenie nového stavebného obvodu Topoľové II
3. Rekonštrukcia Pažitnej a Mlynskej ulice

4. Výstavba bytových domov
5. Miestne komunikácie 

ź opraviť poškodené časti vplyvom výstavby kanalizácie 

ź vybudovať chodník na Topoľové I
ź nový asfaltový koberec na Južnej a Tálovej ulici

ź obnoviť trativod pozdĺž Tálovej ulice 
ź vybudovať parkovisko pri škole

II. Údržba a obnova majetku obce
1. Budova obecného úradu a kultúrneho domu

ź rekonštruovať ústredné kúrenie
ź modernizovať kanceláriu obecného úradu

ź doplniť vybavenie výdajne stravy o gastrozariadenia
2. Základná škola

ź maľovka 
ź napojiť na verejnú kanalizáciu
ź rekonštruovať ústredné kúrenie

ź natrieť plechovú strechu

Hody – hodová slávnosť
Hody sa slávia ako pamiatka na počesť posviacky chrámu alebo pri 

príležitosti sviatku patróna chrámu, svätca, ktorému je kostol zasvätený.

Tradícia hodov siaha až do stredoveku. Na ich rozvoj vplýval rozmach 
cirkevnej organizácie a ich rovnomerné pokrytie  v priebehu celého 
roka. Vplyvom rekatolizácie v 18. storočí sa výrazne oživil mariánsky kult. 
V tomto období sa stavali nové chrámy zasvätené Panne Márii. Viaceré 
hodové slávnosti boli presunuté

na koniec leta a na jesenné mesiace. Súviselo to aj s cyklom 
hospodárskeho života na vidieku. Bolo po žatve a väčšina úrody bola 
pod strechou. Na hody sa chovali husi, ponúkalo sa mladé víno a 
burčiak, skrátka bolo to obdobie hojnosti a dostatku potravín. Hostia 
boli uctení dostatkom jedla i vína.

Dôležitá bola práve duchovná časť hodov. Hody sa slávili i niekoľko dní 
a najdôležitejšia bola hodová nedeľa. Na hody sa v minulosti chodievalo 
peši. Bola to forma malej púte na hlavnú hodovú svätú omšu. Na hodovú 
slávnosť sa chystala celá dedina. Kostol sa vyriadil, vyumýval a vyzdobil. 

Svoje domácnosti ženy taktiež vybielili a všetko sa ligotalo čistotou. 
Priestranstvo pred domami sa zveľadilo. Na hody sa pozývali príbuzní a 
známi – hovorilo sa im hodári. Každá gazdiná pripravila tie najlepšie 
pokrmy, slepačiu polievku, pečenú hus alebo kačicu a napiekla 
tvarohové, orechové a makové koláče, štrúdle a široký sortiment 
zákuskov. Na hodoch nechýbali šiatre so sladkosťami a komedianti. 
Povinnosťou hodárov bolo priniesť domov hodové, teda sladkú 
maličkosť.

Hodová zábava sa nemohla zaobísť bez muziky. Mládež zo širokého 
okolia sa veselo zabavila a nadviazala nové známosti.

V našej obci sa hody slávia 15. augusta na sviatok  Nanebovzatia Panny 
Márie. Kostol bol postavený v roku 1743. A aké boli hody v tomto roku? 

Spomienka na zosnulých
Pôvod spomienky na zosnulých siaha do roku 998, keď opát 

benediktínskeho kláštora v Cluny sv. Odilo nariadil, aby sa pre 
dobro všetkých v Pánu zosnulých kresťanov dňa 1. novembra v 
kláštoroch jeho rádu rozdávali hojné almužny a aby sa po 
vešperách vyzváňalo všetkými zvonmi a spievali žalmy za 
mŕtvych. Takisto 2. novembra ráno po ranných chválach sa 
vyzváňalo na zvonoch a modlilo sa za mŕtvych. Potom sa slúžila 
veľká zádušná sv. omša. Toto sa rozšírilo do Lotrinska, 

Burgundska, Talianska, Španielska a do ďalších krajín. Pápež Urban VI. v 2. polovici 14. storočia 
nariadil, aby sa pamiatka verných dušičiek slávila ako sviatok. Neskôr sa však na synode v Trevíri 
roku 1549 dohodlo, že sa bude sláviť ako spomienka. To platí dodnes.

Náuka Cirkvi o posmrtnom živote hovorí, že po smrti má duša tri možnosti: buď odchádza do 
neba, do pekla alebo do očistca, z ktorého sa neskôr dostane do neba. Dňa 2. novembra si 
pripomíname všetky duše, ktoré sú ešte v očistci. Tam si totiž nemôžu sami pomôcť. Pomáhať im 
môžeme svojimi modlitbami a odpustkami, ktoré môžeme v dňoch 1.- 8. novembra pre nich 
získať. Tieto duše síce majú odpustené hriechy, no v očistci si musia odpykať následky za hriechy, 
teda tresty. Očistec je podobný pekelným mukám, no existuje v ňom na rozdiel od pekla radostná 
nádej, že po odtrpení všetkých trestov s istotou nasledujú nebeské radosti. Duše trpiace v očistci 
označujeme ako Cirkev trpiacu.

Modliť sa za zosnulých je prastará obyčaj, ktorá existovala dokonca aj u pohanov. Tí vo výročný 
deň smrti spomínali na svojich zosnulých a prinášali za nich obety. Židia takisto konali modlitby a 
obety za zosnulých, napr. Júda Machabejský poslal do Jeruzalema dvetisíc drachiem striebra, aby 
sa v chráme konali modlitby a obety za odpustenie hriechov tých, ktorí padli v bitkách s pohanmi. 
Aj Pán Ježiš sa počas svojho života na zemi vyjadril v podobnom duchu – zmieriť sa už počas cesty 
pred súd, aby nás sudca neuvrhol do väzenia odpykať si celú dlžobu. Tiež hovorí o hriechoch, ktoré 
sa neodpustia ani v tomto veku ani v budúcom. Sv. Pavol vo svojom Prvom liste Korinťanom zase 
píše: dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo 
každého, aké je. Čie dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. Čie dielo zhorí, ten 
utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň. Podľa výkladu sv. Ambróza treba chápať 
tieto slová v tom zmysle, že po smrti bude ešte možnosť očistenia od trestov za zlé činy človeka.

Drahí bratia a sestry, nepodľahnime trendu dnešnej doby, že ideme len zapáliť sviečku a 
zaspomínať na našich najbližších alebo napr., že „ideme páliť sviečky“, to by bolo veľmi málo z 
našej strany. Buďme ako správni veriaci kresťania a popri zapálení sviečky a spomienok sa 
nezabudnime pomodliť za našich najbližších, známych, či priateľov, ktorí nás už predišli do 
večnosti, aby sme im vyprosili Nebeské kráľovstvo. A majme vždy pritom na pamäti slová: „Na 
dušičky pamätajme, z očistca im pomáhajme. Budú nám tiež pomáhať, keď budeme skonávať.“ 

Mgr. M.Kolenčík, kaplán

Plán obnovy a rozvoja obce

ź odizolovať múry od zemnej vlhkosti

ź obnoviť fasádu

3. Materská škola
ź opraviť ríny

ź opraviť fasádu
4. Polyfunkčná budova (klub seniorov, lekárka, sociálna 

miestnosť)

ź rekonštrukcia priestorov klubu seniorov (rozšírenie 
kuchyne, pamätná izba, nové toalety, maľovka) 

ź výmena okien na klube seniorov

ź  nová fasáda 
5. Areál TJ

ź napojiť na verejnú kanalizáciu
ź rozšíriť objekt kabín do priestoru dvoru 

6. Budova „Vatrtovca“
ź napojiť na verejnú kanalizáciu

7. Areál cintorína

ź pomôcť pri rekonštrukcii kostola
ź vybudovať chodníky na novom cintoríne

ź digitalizovať hrobové miesta
ź natrieť oplotenie cintorína

ź zakúpiť nový chladiarenský box do domu smútku
8. Detské ihriská

ź doplniť detské ihrisko za obchodom

ź obnoviť bežeckú dráhu na školskom dvore
9. Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

10. Životné prostredie  
ź v rámci protipovodňových prác vyčistiť brehy Dubového a 

závlahového kanála

ź opraviť koryto Bariny za humnami 
ź vytvoriť malý vychádzkový okruh na trase: záhradkárska 

osada - lávka pri novom stave - chodník po brehu Dubovej 
– lávka pri starom stave - chodník popri prítokovom kanáli 
k rybníku

ź vytvoriť malý lesopark v lokalite „Ohrádka“

III.  Spoločenský život
1. Podporovať aktívnu činnosť občianskych združení a spolkov v 

obci (TJ Slovan, Združenie rybárov Záhumnie, Miestny odbor 
Matice slovenskej, Dobrovoľný hasičský zbor, Klub seniorov 
Jazmín a pod.)

2. Nadviazať partnerstvo s obcou z Českej republiky

IV.  Zdroje na financovanie rozvoja a obnovy obce
1. Fondy EÚ

2. Zisk z predaja majetku obce (stavebné pozemky v lokalitách 
Topoľové II a Ohrádka, Vatrtovec)

3. Zdroje zo štátneho rozpočtu a nadácií 

4. Obecný rozpočet

Plán obnovy a rozvoja obce Veľké Orvište je otvorený dokument, ktorý 
môže byť doplnený o ďalšie úlohy. Bolo by ideálne, ak by sa podarilo 
splniť všetky úlohy. To závisí v prvom rade od získania potrebných 
mimorozpočtových finančných zdrojov, ale aj od spolupráce 
samosprávy a občanov. Občania budú mať  možnosť na konci 
volebného obdobia zhodnotiť, ako sa nám spoločne podarilo posunúť 
rozvoj obce dopredu. 

RNDr. Ľ. Boleček, starosta obce
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Z obecnej matriky
Obec Veľké Orvište mala k 1.07.2011  1080 

obyvateľov. Od 01.07.2011 do 30.10.2011 sa v 
obci narodili 3 deti, na trvalý pobyt sa 
prihlásilo 0 občanov, z trvalého pobytu sa 
odhlásilo  5 občanov, zomreli 2 občania. V 
súčasnosti v obci žije 1076 občanov.
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14.07.2011 Aurel Damian Jurík

27.07.2011 Sofia Šišková

09.09.2011 Adela Vavrová

V tomto období sme sa rozlúčili :

14.07.2011 Jozef Ballek
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Blahoželáme k životnému jubileu, ktorého 
sa v tomto období dožili :

65 rokov:  Mária Jurčová, 
Helena Sameliaková, 
Anton Vavrinec, 
Ing. Peter Zeman

70 rokov: Michal Ballek, 
Paula Baranovičová
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Karol Podhorný

90 rokov: Anna Rapavá
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Dôležitá bola práve duchovná časť hodov. Hody sa slávili i niekoľko dní 
a najdôležitejšia bola hodová nedeľa. Na hody sa v minulosti chodievalo 
peši. Bola to forma malej púte na hlavnú hodovú svätú omšu. Na hodovú 
slávnosť sa chystala celá dedina. Kostol sa vyriadil, vyumýval a vyzdobil. 

Svoje domácnosti ženy taktiež vybielili a všetko sa ligotalo čistotou. 
Priestranstvo pred domami sa zveľadilo. Na hody sa pozývali príbuzní a 
známi – hovorilo sa im hodári. Každá gazdiná pripravila tie najlepšie 
pokrmy, slepačiu polievku, pečenú hus alebo kačicu a napiekla 
tvarohové, orechové a makové koláče, štrúdle a široký sortiment 
zákuskov. Na hodoch nechýbali šiatre so sladkosťami a komedianti. 
Povinnosťou hodárov bolo priniesť domov hodové, teda sladkú 
maličkosť.

Hodová zábava sa nemohla zaobísť bez muziky. Mládež zo širokého 
okolia sa veselo zabavila a nadviazala nové známosti.

V našej obci sa hody slávia 15. augusta na sviatok  Nanebovzatia Panny 
Márie. Kostol bol postavený v roku 1743. A aké boli hody v tomto roku? 

Spomienka na zosnulých
Pôvod spomienky na zosnulých siaha do roku 998, keď opát 

benediktínskeho kláštora v Cluny sv. Odilo nariadil, aby sa pre 
dobro všetkých v Pánu zosnulých kresťanov dňa 1. novembra v 
kláštoroch jeho rádu rozdávali hojné almužny a aby sa po 
vešperách vyzváňalo všetkými zvonmi a spievali žalmy za 
mŕtvych. Takisto 2. novembra ráno po ranných chválach sa 
vyzváňalo na zvonoch a modlilo sa za mŕtvych. Potom sa slúžila 
veľká zádušná sv. omša. Toto sa rozšírilo do Lotrinska, 

Burgundska, Talianska, Španielska a do ďalších krajín. Pápež Urban VI. v 2. polovici 14. storočia 
nariadil, aby sa pamiatka verných dušičiek slávila ako sviatok. Neskôr sa však na synode v Trevíri 
roku 1549 dohodlo, že sa bude sláviť ako spomienka. To platí dodnes.

Náuka Cirkvi o posmrtnom živote hovorí, že po smrti má duša tri možnosti: buď odchádza do 
neba, do pekla alebo do očistca, z ktorého sa neskôr dostane do neba. Dňa 2. novembra si 
pripomíname všetky duše, ktoré sú ešte v očistci. Tam si totiž nemôžu sami pomôcť. Pomáhať im 
môžeme svojimi modlitbami a odpustkami, ktoré môžeme v dňoch 1.- 8. novembra pre nich 
získať. Tieto duše síce majú odpustené hriechy, no v očistci si musia odpykať následky za hriechy, 
teda tresty. Očistec je podobný pekelným mukám, no existuje v ňom na rozdiel od pekla radostná 
nádej, že po odtrpení všetkých trestov s istotou nasledujú nebeské radosti. Duše trpiace v očistci 
označujeme ako Cirkev trpiacu.

Modliť sa za zosnulých je prastará obyčaj, ktorá existovala dokonca aj u pohanov. Tí vo výročný 
deň smrti spomínali na svojich zosnulých a prinášali za nich obety. Židia takisto konali modlitby a 
obety za zosnulých, napr. Júda Machabejský poslal do Jeruzalema dvetisíc drachiem striebra, aby 
sa v chráme konali modlitby a obety za odpustenie hriechov tých, ktorí padli v bitkách s pohanmi. 
Aj Pán Ježiš sa počas svojho života na zemi vyjadril v podobnom duchu – zmieriť sa už počas cesty 
pred súd, aby nás sudca neuvrhol do väzenia odpykať si celú dlžobu. Tiež hovorí o hriechoch, ktoré 
sa neodpustia ani v tomto veku ani v budúcom. Sv. Pavol vo svojom Prvom liste Korinťanom zase 
píše: dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo 
každého, aké je. Čie dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. Čie dielo zhorí, ten 
utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň. Podľa výkladu sv. Ambróza treba chápať 
tieto slová v tom zmysle, že po smrti bude ešte možnosť očistenia od trestov za zlé činy človeka.

Drahí bratia a sestry, nepodľahnime trendu dnešnej doby, že ideme len zapáliť sviečku a 
zaspomínať na našich najbližších alebo napr., že „ideme páliť sviečky“, to by bolo veľmi málo z 
našej strany. Buďme ako správni veriaci kresťania a popri zapálení sviečky a spomienok sa 
nezabudnime pomodliť za našich najbližších, známych, či priateľov, ktorí nás už predišli do 
večnosti, aby sme im vyprosili Nebeské kráľovstvo. A majme vždy pritom na pamäti slová: „Na 
dušičky pamätajme, z očistca im pomáhajme. Budú nám tiež pomáhať, keď budeme skonávať.“ 

Mgr. M.Kolenčík, kaplán

Plán obnovy a rozvoja obce

ź odizolovať múry od zemnej vlhkosti

ź obnoviť fasádu

3. Materská škola
ź opraviť ríny

ź opraviť fasádu
4. Polyfunkčná budova (klub seniorov, lekárka, sociálna 

miestnosť)

ź rekonštrukcia priestorov klubu seniorov (rozšírenie 
kuchyne, pamätná izba, nové toalety, maľovka) 

ź výmena okien na klube seniorov

ź  nová fasáda 
5. Areál TJ

ź napojiť na verejnú kanalizáciu
ź rozšíriť objekt kabín do priestoru dvoru 

6. Budova „Vatrtovca“
ź napojiť na verejnú kanalizáciu

7. Areál cintorína

ź pomôcť pri rekonštrukcii kostola
ź vybudovať chodníky na novom cintoríne

ź digitalizovať hrobové miesta
ź natrieť oplotenie cintorína

ź zakúpiť nový chladiarenský box do domu smútku
8. Detské ihriská

ź doplniť detské ihrisko za obchodom

ź obnoviť bežeckú dráhu na školskom dvore
9. Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

10. Životné prostredie  
ź v rámci protipovodňových prác vyčistiť brehy Dubového a 

závlahového kanála

ź opraviť koryto Bariny za humnami 
ź vytvoriť malý vychádzkový okruh na trase: záhradkárska 

osada - lávka pri novom stave - chodník po brehu Dubovej 
– lávka pri starom stave - chodník popri prítokovom kanáli 
k rybníku

ź vytvoriť malý lesopark v lokalite „Ohrádka“

III.  Spoločenský život
1. Podporovať aktívnu činnosť občianskych združení a spolkov v 

obci (TJ Slovan, Združenie rybárov Záhumnie, Miestny odbor 
Matice slovenskej, Dobrovoľný hasičský zbor, Klub seniorov 
Jazmín a pod.)

2. Nadviazať partnerstvo s obcou z Českej republiky

IV.  Zdroje na financovanie rozvoja a obnovy obce
1. Fondy EÚ

2. Zisk z predaja majetku obce (stavebné pozemky v lokalitách 
Topoľové II a Ohrádka, Vatrtovec)

3. Zdroje zo štátneho rozpočtu a nadácií 

4. Obecný rozpočet

Plán obnovy a rozvoja obce Veľké Orvište je otvorený dokument, ktorý 
môže byť doplnený o ďalšie úlohy. Bolo by ideálne, ak by sa podarilo 
splniť všetky úlohy. To závisí v prvom rade od získania potrebných 
mimorozpočtových finančných zdrojov, ale aj od spolupráce 
samosprávy a občanov. Občania budú mať  možnosť na konci 
volebného obdobia zhodnotiť, ako sa nám spoločne podarilo posunúť 
rozvoj obce dopredu. 

RNDr. Ľ. Boleček, starosta obce
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Výlet do Podhájskej
Kultúrna komisia pripravila deťom na konci prázdnin celodenný výlet 

na kúpalisko do Podhájskej. Počasie sa vydarilo a deti si mohli vychutnať 
a užiť posledné dni slnečných prázdnin. Vrátili sme sa podvečer pekne 
opálení, vykúpaní a plní zážitkov. Deti tak načerpali energiu a mohli 
veselo nastúpiť do školy.  Rada by som sa poďakovala p. Táborskému za 
sponzorský príspevok, ktorý poskytol deťom vo forme občerstvenia.

Adela Bohovicová, predsedníčka kultúrnej komisie

Blahoželanie p. Margalovej a p. Djenkovej
V tomto období  oslávili pani Agneša Margalová a pani Mária Djenková 

krásne životné jubileum. Ako už býva zvykom, starosta obce im osobne 
spolu s pani M. Knapcovou a predsedníčkou sociálnej komisie zaželali 
veľa zdravia, Božieho požehnania a aby v kruhu svojich blízkych prežili 
ešte veľa krásnych rokov. 

Eva Folajtárová

Z činnosti klubu seniorov
Tradične už 13.krát sme sa 11.9.2011 zúčastnili na púti v Marianke. 

Tentoraz nám ale veľkú časť cestovných nákladov uhradili naši sponzori. 
Touto cestou by som sa im chcela poďakovať, konkrétne pánovi  
starostovi Bolečkovi, p. Táborskému a Telovýchovnej jednote, spolku 
rybárov, p. Bohovicovej a pani Magduške, ktorá svoju odmenu za krásnu 
výsadbu záhradky darovala nám, seniorom.Púť sa nám vydarila a boli 
medzi nami i mladé rodinné páry s deťmi. 

Medzitým sme sa rozlúčili i s našou dlhoročnou členkou p. Elenkou 
Palkechovou. Dôstojne sme sa s ňou rozlúčili i zabezpečením zádušnej 
sv. omše. 

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Tradične usporadúvame 
oslavu a ani tentoraz sme na ňu nezabudli. Konala sa 4. 10. 2011. 
Básničkami a spevom sme spestrili náš sviatok a obecné zastupiteľstvo 
nám zabezpečilo občerstvenie. Škoda, že pán starosta ochorel, ale poslal 
nám krásny darček – obrázok Panny Márie z Poľska. Srdečne mu zaň i za 
všetko ďakujeme.

Taktiež sa krásneho jubilea 80 rokov dožila i naša členka p. Mária 
Hoštákova. Dôstojne sme tento sviatok spolu s ňou oslávili a ďakujeme 
jej, že nás vždy poteší krásnymi a hlbokými slovami,  aj za to, že nám 
nádherne prednáša básne z dávnych čias našich mám. Prajeme jej, aby 
tu s nami bola ešte dlhé roky a aby sme sa spolu s ňou mohli v našom 
klube tráviť krásne chvíle aj naďalej.

P. Knapcová, hospodárka klubu seniorov

Základná škola v štvrtom roku školskej 
reformy

Proces zmien obsahu výchovy a vzdelávania vstupuje v školskom roku 
2011/2012

už do štvrtého  roku. K reformným ročníkom, v ktorých sa vyučuje 
podľa štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích 
programov, pribudol štvrtý a ôsmy ročník základných škôl a štvrtý 
ročník stredných škôl a osemročných gymnázií.

Vzdelávacia oblasť  Predmety  1. roč.  2. roč.     3. roč.  4. roč.  

Jazyk a komunikácia  Slovenský jazyk 
a  literatúra  
Anglický jazyk  

   9     7    7  
  3  

  7  
  3  

Matematika  a práca  
s  informáciami  
Človek a  svet práce  

Matematika  
Informatická výchova  
Pracovné vyučovanie  

   4     5  
   1  

  4  
  1  

  4  
  1  
  1  

Príroda a  spoločnosť  Prírodoveda  
Vlastiveda  

   2     2  
   1  

  2  
  1  

  2  
  1  

Človek a hodnoty  náboženská výchova      1     1    1    1  

Umenie a kultúra  Výtvarná výchova     2     2    2    2  
Hudobná výchova     1     1    1    1  

Zdravie a pohyb  Telesná výchova     3     3    3    3  
Spolu    22   23   25   26  

 Žiaľ, i v tomto školskom roku prináša školská reforma niektoré vážne 
problémy a nedostatky. Týkajú sa najmä žiakov štvrtého ročníka, ktorí 
majú k dispozícií iba učebnice anglického jazyka a náboženskej 
výchovy! Táto skutočnosť nám veľmi sťažuje prácu, núti nás v mnohom 
improvizovať, a preto i týmto prosím rodičov našich štvrtákov o 
pochopenie.

Tradične bohatá a úspešná je na našej škole záujmová činnosť. Teší nás, 
že i v tomto školskom roku máme zapojených do záujmového 
vzdelávania všetkých žiakov.

Na škole opäť pracujú krúžky pohybovej a športovej prípravy, nebudú 
chýbať ani tvorivé dielne zamerané na rozvoj kreativity našich detí.

Skutočnosť, že škola má k dispozícií až 11 počítačov, umožňuje 
všetkým žiakom školy pravidelne pracovať s výpočtovou technikou  vo 
vyučovacom procese i v rámci školského klubu detí. I v tomto školskom 
roku chceme naviazať na úspechy dosiahnuté najmä v oblasti športu a 
výtvarnej výchovy. V pláne mimotriednych aktivít nechýba ani plavecký 
výcvik či návšteva detského dopravného ihriska.

Naďalej chceme pokračovať v trende školy rodinného typu s 
celodennou starostlivosťou o žiaka. Postaráme sa o deti, ktoré 
prichádzajú už pred siedmou hodinou. Prevádzka školy je do 15.30 hod., 
v odôvodnených prípadoch je o deti postarané do 16.00 hod.

Záverom chcem všetkých ubezpečiť, že kolektív pracovníkov školy  
vynaloží maximálne úsilie na splnenie stanovených úloh, ktorých 
hlavným cieľom je spokojnosť našich žiakov a ich rodičov.

Pre žiakov sa skončilo bezstarostné obdobie prázdnin, 
ktoré vystriedal kolotoč školských povinností.

Mgr. Peter Turza

Športová návšteva v Ostrove

Žiaci ZŠ Veľké Orvište a ZŠ Ostrov si behom a ďalšími športovými 
podujatiami uctili pamiatku Terryho Foxa a otvorili tak Dni športu. 
Výsledky zo  športových disciplín :

Beh 1.ročník dievčatá:
1.Natálka Šandriková  2.Viktorka Hevierová  3. Anna Mária Lakatošová     
chlapci:  1. Timotej Vatrt 2. Samko Plesník  3. Lukáš Doktor  
2.ročník dievčatá:  1. Martinka Pániková 2. Rebeka Behánová 3. Saška 
Fábryová  
chlapci:  1. Šimon Tešedík  2.Daniel Brenessel  3. Samko Klampár
3.ročník dievčatá:  1.Veronika Dzurová 2.Romanka Horňáčková 3.Saša 
Svetlíková
chlapci:  1. Matej Šadibol  2. Matej Vavrinec 3. Marek Orviský
4.ročník dievčatá: 1. Nikola Niznerová 2.Nina Stoláriková 3. Jessika 
Kovačiková 
chlapci:  1. Ondrej Orviský 2. Timotej Frič.  3.Dominik Baláž

Futbal :  Ostrov  -  Veľké Orvište 3:0
Vybíjaná : Ostrov -  Veľké Orvište  0:3

Jana Pálková

Deň ozbrojených a záchranných zložiek
s deťmi

Stovky detí v areáli Vojenského historického múzea v Piešťanoch 
obdivovalo 9. septembra 2011 prácu ozbrojených a záchranných zložiek 
Slovenskej republiky. Boli medzi nimi aj žiaci našej ZŠ Veľké Orvište. 
Školákom sa predviedla Čestná stráž, ozbrojené, zdravotné a záchranné 
zložky SR. Deti tiež obdivovali lietadlá, helikoptéry, obrnené 
transportéry či tanky. Súčasťou akcie bol bohatý doplnkový program: 
statické a dynamické ukážky historickej ako aj súčasnej vojenskej 
techniky, ukážky výzbroje, výstroje a techniky zúčastnených zložiek a 
organizácií, streľba zo vzduchoviek, vystúpenie lukostrelcov, ukážky 
práce kynológov, historické vozidlá. Naše deti si nenechali ujsť 
príležitosť sadnúť si napríklad do kabín lietadiel MiG-21, MiG-23UB, Jak-
40. Najväčším zážitkom pre nich bol prelet vrtuľníka Mi-17 spojený s 
ukážkou záchrany raneného pilota.

Počasie nám prialo. V piatok večer hrala kapela Váh River Band na terase 
miestneho pohostinstva. Občania sa výborne zabavili a pochutili si na 
pečenej kačici, lokšiach a na guláši.

V sobotu sa mládež zabavila na diskotéke a v nedeľu futbalisti odohrali 
hodový zápas. Komedianti  prevádzkovali svoje atrakcie od piatku až do 
pondelka.

Ing. J. Maco

Do reformy obsahu výchovy a vzdelávania sú  zapojené aj materské 
školy a školy

 pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a 
školské zariadenia.

V reformných ročníkoch základných i stredných škôl sa vďaka štátnym 
vzdelávacím programom mohol zredukovať obsah učiva jednotlivých 
predmetov na povinné minimum. Predovšetkým sa odbúrala veľká časť 
faktografických údajov a boli vytvorené podmienky na rozvíjanie 
kompetencií žiakov.

    V školskom roku 2011/2012 sa podľa nových zreformovaných 
vzdelávacích programov učia všetci žiaci našej školy. Od nás pedagógov 
sa očakáva, že svoju prácu zameriame predovšetkým na kvalitu 
získaných vedomostí a zručností, že budeme uplatňovať moderné 
učebné metódy založené na riešení problémov a väčšej samostatnosti a 
tvorivosti žiakov.

    Školský vzdelávací program na našej škole preferuje predovšetkým 
vyučovanie  slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy, výtvarnej a 
telesnej výchovy.

Pozitívom je skutočnosť, že naši žiaci majú i naďalej zabezpečené 
odborné vyučovanie anglického jazyka. Vyučovania náboženskej 
výchovy sa na radosť žiakov ujal nový kaplán Mgr. Marián Kolenčík. 

Časové dotácie pre jednotlivé vzdelávacie oblasti a predmety sú 
na našej škole v tomto školskom roku nasledovné : 
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oslavu a ani tentoraz sme na ňu nezabudli. Konala sa 4. 10. 2011. 
Básničkami a spevom sme spestrili náš sviatok a obecné zastupiteľstvo 
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Hoštákova. Dôstojne sme tento sviatok spolu s ňou oslávili a ďakujeme 
jej, že nás vždy poteší krásnymi a hlbokými slovami,  aj za to, že nám 
nádherne prednáša básne z dávnych čias našich mám. Prajeme jej, aby 
tu s nami bola ešte dlhé roky a aby sme sa spolu s ňou mohli v našom 
klube tráviť krásne chvíle aj naďalej.

P. Knapcová, hospodárka klubu seniorov

Základná škola v štvrtom roku školskej 
reformy

Proces zmien obsahu výchovy a vzdelávania vstupuje v školskom roku 
2011/2012

už do štvrtého  roku. K reformným ročníkom, v ktorých sa vyučuje 
podľa štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích 
programov, pribudol štvrtý a ôsmy ročník základných škôl a štvrtý 
ročník stredných škôl a osemročných gymnázií.

Vzdelávacia oblasť  Predmety  1. roč.  2. roč.     3. roč.  4. roč.  

Jazyk a komunikácia  Slovenský jazyk 
a  literatúra  
Anglický jazyk  

   9     7    7  
  3  

  7  
  3  

Matematika  a práca  
s  informáciami  
Človek a  svet práce  

Matematika  
Informatická výchova  
Pracovné vyučovanie  

   4     5  
   1  

  4  
  1  

  4  
  1  
  1  

Príroda a  spoločnosť  Prírodoveda  
Vlastiveda  

   2     2  
   1  

  2  
  1  

  2  
  1  

Človek a hodnoty  náboženská výchova      1     1    1    1  

Umenie a kultúra  Výtvarná výchova     2     2    2    2  
Hudobná výchova     1     1    1    1  

Zdravie a pohyb  Telesná výchova     3     3    3    3  
Spolu    22   23   25   26  

 Žiaľ, i v tomto školskom roku prináša školská reforma niektoré vážne 
problémy a nedostatky. Týkajú sa najmä žiakov štvrtého ročníka, ktorí 
majú k dispozícií iba učebnice anglického jazyka a náboženskej 
výchovy! Táto skutočnosť nám veľmi sťažuje prácu, núti nás v mnohom 
improvizovať, a preto i týmto prosím rodičov našich štvrtákov o 
pochopenie.

Tradične bohatá a úspešná je na našej škole záujmová činnosť. Teší nás, 
že i v tomto školskom roku máme zapojených do záujmového 
vzdelávania všetkých žiakov.

Na škole opäť pracujú krúžky pohybovej a športovej prípravy, nebudú 
chýbať ani tvorivé dielne zamerané na rozvoj kreativity našich detí.

Skutočnosť, že škola má k dispozícií až 11 počítačov, umožňuje 
všetkým žiakom školy pravidelne pracovať s výpočtovou technikou  vo 
vyučovacom procese i v rámci školského klubu detí. I v tomto školskom 
roku chceme naviazať na úspechy dosiahnuté najmä v oblasti športu a 
výtvarnej výchovy. V pláne mimotriednych aktivít nechýba ani plavecký 
výcvik či návšteva detského dopravného ihriska.

Naďalej chceme pokračovať v trende školy rodinného typu s 
celodennou starostlivosťou o žiaka. Postaráme sa o deti, ktoré 
prichádzajú už pred siedmou hodinou. Prevádzka školy je do 15.30 hod., 
v odôvodnených prípadoch je o deti postarané do 16.00 hod.

Záverom chcem všetkých ubezpečiť, že kolektív pracovníkov školy  
vynaloží maximálne úsilie na splnenie stanovených úloh, ktorých 
hlavným cieľom je spokojnosť našich žiakov a ich rodičov.

Pre žiakov sa skončilo bezstarostné obdobie prázdnin, 
ktoré vystriedal kolotoč školských povinností.

Mgr. Peter Turza

Športová návšteva v Ostrove

Žiaci ZŠ Veľké Orvište a ZŠ Ostrov si behom a ďalšími športovými 
podujatiami uctili pamiatku Terryho Foxa a otvorili tak Dni športu. 
Výsledky zo  športových disciplín :

Beh 1.ročník dievčatá:
1.Natálka Šandriková  2.Viktorka Hevierová  3. Anna Mária Lakatošová     
chlapci:  1. Timotej Vatrt 2. Samko Plesník  3. Lukáš Doktor  
2.ročník dievčatá:  1. Martinka Pániková 2. Rebeka Behánová 3. Saška 
Fábryová  
chlapci:  1. Šimon Tešedík  2.Daniel Brenessel  3. Samko Klampár
3.ročník dievčatá:  1.Veronika Dzurová 2.Romanka Horňáčková 3.Saša 
Svetlíková
chlapci:  1. Matej Šadibol  2. Matej Vavrinec 3. Marek Orviský
4.ročník dievčatá: 1. Nikola Niznerová 2.Nina Stoláriková 3. Jessika 
Kovačiková 
chlapci:  1. Ondrej Orviský 2. Timotej Frič.  3.Dominik Baláž

Futbal :  Ostrov  -  Veľké Orvište 3:0
Vybíjaná : Ostrov -  Veľké Orvište  0:3

Jana Pálková

Deň ozbrojených a záchranných zložiek
s deťmi

Stovky detí v areáli Vojenského historického múzea v Piešťanoch 
obdivovalo 9. septembra 2011 prácu ozbrojených a záchranných zložiek 
Slovenskej republiky. Boli medzi nimi aj žiaci našej ZŠ Veľké Orvište. 
Školákom sa predviedla Čestná stráž, ozbrojené, zdravotné a záchranné 
zložky SR. Deti tiež obdivovali lietadlá, helikoptéry, obrnené 
transportéry či tanky. Súčasťou akcie bol bohatý doplnkový program: 
statické a dynamické ukážky historickej ako aj súčasnej vojenskej 
techniky, ukážky výzbroje, výstroje a techniky zúčastnených zložiek a 
organizácií, streľba zo vzduchoviek, vystúpenie lukostrelcov, ukážky 
práce kynológov, historické vozidlá. Naše deti si nenechali ujsť 
príležitosť sadnúť si napríklad do kabín lietadiel MiG-21, MiG-23UB, Jak-
40. Najväčším zážitkom pre nich bol prelet vrtuľníka Mi-17 spojený s 
ukážkou záchrany raneného pilota.

Počasie nám prialo. V piatok večer hrala kapela Váh River Band na terase 
miestneho pohostinstva. Občania sa výborne zabavili a pochutili si na 
pečenej kačici, lokšiach a na guláši.

V sobotu sa mládež zabavila na diskotéke a v nedeľu futbalisti odohrali 
hodový zápas. Komedianti  prevádzkovali svoje atrakcie od piatku až do 
pondelka.

Ing. J. Maco

Do reformy obsahu výchovy a vzdelávania sú  zapojené aj materské 
školy a školy

 pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a 
školské zariadenia.

V reformných ročníkoch základných i stredných škôl sa vďaka štátnym 
vzdelávacím programom mohol zredukovať obsah učiva jednotlivých 
predmetov na povinné minimum. Predovšetkým sa odbúrala veľká časť 
faktografických údajov a boli vytvorené podmienky na rozvíjanie 
kompetencií žiakov.

    V školskom roku 2011/2012 sa podľa nových zreformovaných 
vzdelávacích programov učia všetci žiaci našej školy. Od nás pedagógov 
sa očakáva, že svoju prácu zameriame predovšetkým na kvalitu 
získaných vedomostí a zručností, že budeme uplatňovať moderné 
učebné metódy založené na riešení problémov a väčšej samostatnosti a 
tvorivosti žiakov.

    Školský vzdelávací program na našej škole preferuje predovšetkým 
vyučovanie  slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy, výtvarnej a 
telesnej výchovy.

Pozitívom je skutočnosť, že naši žiaci majú i naďalej zabezpečené 
odborné vyučovanie anglického jazyka. Vyučovania náboženskej 
výchovy sa na radosť žiakov ujal nový kaplán Mgr. Marián Kolenčík. 

Časové dotácie pre jednotlivé vzdelávacie oblasti a predmety sú 
na našej škole v tomto školskom roku nasledovné : 



Leto  v znamení brigád
Blížiace sa prívlačové preteky boli pre nás výzvou na dokončenie 

nášho nového rybárskeho domu a oddychovej zóny s posedením. 
Vďaka nadšeniu pár členov združenia sa nám podarilo „starú 
zmrzlináreň“ premeniť na útulný rybársky dom, slúžiaci občanom našej 
obce. Po kompletnej rekonštrukcii s využitím hlavne prírodných 
materiálov sme vybudovali stánok s prístreškom a posedením, ktorý 
skrášlil náš rybník. Pevne veríme, že občania si vybudujú pozitívny vzťah 
k nášmu dielu a nebudú ho úmyselne poškodzovať, za čo im vopred 
ďakujeme. Napriek zlej skúsenosti, hlavne s dlhoprstými zlodejmi, 
nestrácame optimizmus a nedáme sa tak ľahlo odradiť pri našom 
ďalšom zveľaďovaní okolia rybníka.

Jeseň bude v znamení rybačky na pstruha dúhového, ktorého násadu 
sme si zakúpili.   
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Začiatok školského roka v materskej škole
Školský rok 2011/2012 sa začal v materskej škole v pondelok 5. 

septembra. Materskú školu v tomto školskom roku navštevuje 20 detí, z 
toho 1 dieťa je so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a 
museli sme preň vypracovať individuálny vzdelávací program, podľa 
ktorého uskutočňujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť. Toto dieťa sa 
počíta za 3 deti. Je to práca veľmi náročná, nakoľko sú v triede deti od 3 
do 6 rokov a aj deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 
Najvyšší počet detí na triedu je podľa zákona 21, preto sme aj museli 
požiadať štátnu školskú inšpekciu o výnimku na navýšenie o 1 dieťa.

Projekt: „Športujeme – kondičku si 
zlepšujeme“

Riaditeľka materskej školy vypracovala projekt v rámci výzvy „Podpora 
športových aktivít pre všetkých v roku 2011“, ktorú vyhlásil Trnavský 

samosprávny kraj. Projekt bol úspešný a získali sme na jeho realizáciu 
financie. Musela  tam však byť  50 %-ná finančná spoluúčasť obce.

Projekt sme realizovali v októbri s nasledovným programom:
1.deň:  Športové súťaže pre deti materskej školy
Realizácia športových súťaží prebiehala dopoludnia a trvala približne 1 

hodinu 30 minút. Deti materskej školy boli rozdelení na mladšie a staršie 
deti a súťažili v nasledovných súťažných disciplínach:
ź beh na 30 metrov
ź beh cez miniprekážky
ź skákanie v mechoch
ź chôdza s loptou medzi prekážkami
ź preťahovanie lanom
Deti dostali diplomy, medaily a rozličné vecné ceny a sladkosti.

2.deň: Športové súťaže pre žiakov základnej školy
Realizácia športových súťaží prebiehala dopoludnia a trvala približne 2 

hodiny. Žiaci základnej školy boli rozdelení na mladších a starších žiakov 
a súťažili v týchto súťažných disciplínach:
ź beh na 30 metrov
ź chôdza na chodúľoch medzi prekážkami
ź beh cez miniprekážky
ź skákanie v mechoch
ź preťahovanie lanom
Žiaci dostali diplomy, medaily, vecné ceny a sladkosti.

3.deň: Športové súťaže pre rodičov s deťmi
Realizácia prebehla popoludní a trvala približne 2 hodiny. Rodičia s 

deťmi súťažili v nasledovných súťažných disciplínach:
ź skákanie v mechoch
ź beh rodiča s dieťaťom so spojenými nohami
ź chôdza rodiča s dieťaťom na spôsob „fúrika“
Rodičia spolu s deťmi dostali diplomy, medaily aj vecné ceny a 

sladkosti.
4.deň: Turistická vychádzka k rybníku spojená s opekačkou
Rodičia s deťmi z obce sa zišli na opekačke pri rybníku, kde  každý 

zúčastnený dostal na opekanie  špekáčik, chlieb, horčicu a nechýbal ani 
čajík a kávička v termoskách.

Hoci nám počasie celkom neprialo, aj tak môžeme skonštatovať, že 
realizácia projektu bola úspešná a splnila daný cieľ – zlepšenie 
pohybových schopností a celkovej kondície občanov našej obce. Tiež 
sme sa realizáciou tohto projektu  snažili o to, aby sme zlepšili 
spoluprácu so základnou školou, s rodičmi a aby sme spojili život v obci 
športom.

Naše poďakovanie za finančnú podporu patrí Trnavskému 
samosprávnemu kraju, obci Veľké Orvište, za vecné ceny pánovi Pavlovi 
Moravčíkovi, pánovi Miroslavovi Králikovi za prípravu ohniska na 
opekačku, pánovi Pavlovi Táborskému, Argusu Ostrov a mäsiarstvu 
Brocka z Hlohovca.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

Prívlačové preteky boli plne obsadené
Takmer na deň presne sa opäť po roku zišla na našom rybníku „rodina 

prívlačkárov“. Prvý ročník pretekov nadviazal na úspešné minuloročné 
preteky, o čom svedčí aj temer plný počet štartujúcich pretekárov, ktorý 
sa zastavil na čísle 40. Ako je už na našom rybníku zvykom, ráno čakal na 
pretekárov privítací drink v podobe výbornej slivovice. Po posilnení sa a 
vylosovaní si lovného miesta sa o 8,30 hod. pretekári pustili do 
štvorkolového zápolenia. Po chladnejšom ráne, sa počasie premenilo na 
teplý jesenný deň s takmer letnými teplotami. Pretekárom sa darilo 
vcelku úspešne vyťahovať rybky z vody, ktorým dominoval najmä pstruh 
dúhový, ktorého sme pred pretekmi vysadili v počte 200 kg. Po dvoch 
kolách sa pretekári počas prestávky osviežili výborným gulášom a 
načerpali sily do poobedňajších kôl. Preteky vyvrcholili o 14,30hod 
vyhlásením víťazov. Víťazom pretekov sa nakoniec stal s počtom bodov 
55 (súčet celkových umiestnení v jednotlivých kolách) Branislav Pecník a 
odviezol sa na novom bicykli. Na nasledujúcich miestach sa umiestnili 
Rastislav Kuhajda, ktorý si odniesol špeciálny prívlačový prút vyrobený 
pre túto príležitosť, Mário Janiska (poukaz na nákup v rybárskych 
potrebách PIPO Vrbové v hodnote 100€), Andrej Babulík (poukaz na 
prezutie pneumatík v pneuservise Vojta Dekana), Peter Ilenčík (kartón 
vína Chateuau Krakovany), Juraj Mrázik (dve denné povolenky na náš 
rybník). Po vyhlásení výsledkov pokračovalo posedenie s družnou 
debatou pri novom rybárskom dome. Návštevníci si okrem dobrého 
gulášu pochutili aj na pečených pstruhoch, výbornom čapovanom pive 
a fantastickom burčiaku. Pod úspech akcie sa podpísalo aj výborné, 
priam letné počasie. Kto sa nezúčastnil, môže banovať. Tešíme sa na 
nasledujúci ročník, ktorý pomaly začíname plánovať.

Podľa zistených výsledkov sa počas pretekov ulovil celkový počet 69 
kusov dravých rýb, z toho 57 ks pstruha dúhového, 9 ostriežov, 2 zubáče, 
1 šťuka. Z toho si pretekári privlastnili 13 pstruhov. Najväčším úlovkom 
bol zubáč veľkosti 58cm.

Jozef Kováčik, Noro Michel
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Rodičia s deťmi z obce sa zišli na opekačke pri rybníku, kde  každý 

zúčastnený dostal na opekanie  špekáčik, chlieb, horčicu a nechýbal ani 
čajík a kávička v termoskách.

Hoci nám počasie celkom neprialo, aj tak môžeme skonštatovať, že 
realizácia projektu bola úspešná a splnila daný cieľ – zlepšenie 
pohybových schopností a celkovej kondície občanov našej obce. Tiež 
sme sa realizáciou tohto projektu  snažili o to, aby sme zlepšili 
spoluprácu so základnou školou, s rodičmi a aby sme spojili život v obci 
športom.

Naše poďakovanie za finančnú podporu patrí Trnavskému 
samosprávnemu kraju, obci Veľké Orvište, za vecné ceny pánovi Pavlovi 
Moravčíkovi, pánovi Miroslavovi Králikovi za prípravu ohniska na 
opekačku, pánovi Pavlovi Táborskému, Argusu Ostrov a mäsiarstvu 
Brocka z Hlohovca.

Mária Šišková, riaditeľka MŠ

Prívlačové preteky boli plne obsadené
Takmer na deň presne sa opäť po roku zišla na našom rybníku „rodina 

prívlačkárov“. Prvý ročník pretekov nadviazal na úspešné minuloročné 
preteky, o čom svedčí aj temer plný počet štartujúcich pretekárov, ktorý 
sa zastavil na čísle 40. Ako je už na našom rybníku zvykom, ráno čakal na 
pretekárov privítací drink v podobe výbornej slivovice. Po posilnení sa a 
vylosovaní si lovného miesta sa o 8,30 hod. pretekári pustili do 
štvorkolového zápolenia. Po chladnejšom ráne, sa počasie premenilo na 
teplý jesenný deň s takmer letnými teplotami. Pretekárom sa darilo 
vcelku úspešne vyťahovať rybky z vody, ktorým dominoval najmä pstruh 
dúhový, ktorého sme pred pretekmi vysadili v počte 200 kg. Po dvoch 
kolách sa pretekári počas prestávky osviežili výborným gulášom a 
načerpali sily do poobedňajších kôl. Preteky vyvrcholili o 14,30hod 
vyhlásením víťazov. Víťazom pretekov sa nakoniec stal s počtom bodov 
55 (súčet celkových umiestnení v jednotlivých kolách) Branislav Pecník a 
odviezol sa na novom bicykli. Na nasledujúcich miestach sa umiestnili 
Rastislav Kuhajda, ktorý si odniesol špeciálny prívlačový prút vyrobený 
pre túto príležitosť, Mário Janiska (poukaz na nákup v rybárskych 
potrebách PIPO Vrbové v hodnote 100€), Andrej Babulík (poukaz na 
prezutie pneumatík v pneuservise Vojta Dekana), Peter Ilenčík (kartón 
vína Chateuau Krakovany), Juraj Mrázik (dve denné povolenky na náš 
rybník). Po vyhlásení výsledkov pokračovalo posedenie s družnou 
debatou pri novom rybárskom dome. Návštevníci si okrem dobrého 
gulášu pochutili aj na pečených pstruhoch, výbornom čapovanom pive 
a fantastickom burčiaku. Pod úspech akcie sa podpísalo aj výborné, 
priam letné počasie. Kto sa nezúčastnil, môže banovať. Tešíme sa na 
nasledujúci ročník, ktorý pomaly začíname plánovať.

Podľa zistených výsledkov sa počas pretekov ulovil celkový počet 69 
kusov dravých rýb, z toho 57 ks pstruha dúhového, 9 ostriežov, 2 zubáče, 
1 šťuka. Z toho si pretekári privlastnili 13 pstruhov. Najväčším úlovkom 
bol zubáč veľkosti 58cm.

Jozef Kováčik, Noro Michel
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Prvé stretnutie fanklubu vo Veľkom Orvišti
Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie – RIVVIS
Dátum vzniku: 12.07.2010 Návrh stanov a symbolický dátum 

ukončenia MS v JAR
Fanklub je OZ schválený MV SR 20.09.2010
Počet zakladajúcich členov: 38
Prvý oficiálny zájazd fanklubu: Rusko – Slovensko kvalifikácia na ME vo 

futbale v Poľsku a Ukrajine 2012 (0:1)
Čestný predseda –  Ján Popluhár
Fanklub funguje na základe podpory ročných príspevkov členov  vo 

výške 20€, alebo 10€ deti a dôchodcovia.
Maskot: Rys - Ďury
Pô s o b n o s ť :  S l ove n s k o  a  s ve t  –  s t r á n k a  v  s l ove n č i n e  

www.fanklubfutbalsvk.sk
Fanklub je pridruženým členom SFZ a prináležia mu 2 hlasy na 

konferencii SFZ
Motto : Fanklub vo farbách rešpektu a vášne.

Fanklub vznikol vo Veľkom Orvišti, kde aj sídli, preto bolo prirodzené, že 
sme ho vybrali za miesto konania nášho prvého spoločného stretnutia. 
Myslím, že to bol správny krok. 8.10. 2011 o 14.00hod. sa súčasných 214 
členov podujalo zorganizovať, dúfajme, pravidelné podujatie u nás, vo 
Veľkom Orvišti. Fanklub má priaznivcov a členov už aj v Nórsku, Veľkej 
Británií, Poľsku, Francúzsku, Rakúsku, Švajčiarsku, ale i v susednom 
Česku.

Program bol síce narušený počasím a bolo potrebné improvizovať, 
napriek tomu otvárací zápas Fanklub vs. Internacionáli Slovenska za 
prítomnosti priaznivcov, ako sú hráči reprezentácie bývalého 

Československa Adamec, Petráš, Galis a ďalších, musel potešiť. 
Prítomných privítali Roman Táborský, predseda fanklubu, a Ľudovít 
Boleček, starosta obce. Zápas moderoval Karol Polák. Škoda nepriazne 
počasia, pretože pre prítomných bol pripravený program Karola Poláka, 
harmonika a, samozrejme, guláš a občerstvenie. Akcia sa musela 
presunúť do klubu dôchodcov, ktorý praskal vo švíkoch, ale príjemné 
teplo zohrialo telo a naozaj bohatá tombola musela potešiť dušu 
futbalového fanúšika. Ceny do tomboly venovali členovia fanklubu, SFZ, 
Marstravel, ale i Spartak Trnava a Slovan Bratislava. Len málokedy sú v 
cene 3 zájazdy, dresy s podpismi hráčov (SVK, Slovan, Spartak) alebo 
vstupenky na európske futbalové súťaže. Karol Polák spestroval 
tombolu hovoreným slovom a využil tak svoje moderátorské skúsenosti 
a rozveselil nás celou plejádou vtipov. Hlavnou cenou bol zájazd s 
reprezentáciou do Macedónska (Skopje), ale atraktívne boli aj iné ceny – 
zájazd do Londýna (Arsena-Borussia Dortmund) alebo do Mníchova na 
FC Bayern proti CF Villarreal. Nechýbali ani výrobky domácich majstrov, 
ale i torta fanklubu, ktoré venovali členovia fanklubu. Na podnet členov 
fanklubu sme venovali spomienku na nášho čestného predsedu Janka 
Popluhára a využili sme na to priestory nášho kostolíka, aby sme sa 
zúčastnili svätej omše, ktorú slúžili Páter Lúkáš a pán dekan Lackovič z 
Modranky. 

Nie je bežné, aby toľko osobností prišlo naraz do takej malej obce, kde 
mohli spolu posedieť, podebatovať a smútiť po neúspešnej kvalifikácií 
na ME v Poľsku a Ukrajine. V každom prípade akcia bola prijatá veľmi 
pozitívne a hostia ocenili pripravenosť a ochotu ľudí, ktorí sa postarali o 
výbornú atmosféru a pohodlie. Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili a pracovali bez nároku na odmenu v prospech 
podujatia (Alexander Chalány, Bohuš Herceg, Kultúrna komisia a 
pracovníci OÚ, ale i PD Ostrov).

Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť!
Roman Táborský, predseda fanklubu

Mládežnícke mužstvá bojujú o body
Mužstvo žiakov vstúpilo do jesenných bojov v pozmenenej zostave, 

keďťe päť hráčov posilnilo mužstvo dorastu. Napriek opakujúcemu sa 
problému s počtom hráčov sa nám podarilo mužstvo doplniť o žiakov z 
PFK Piešťany, ktorí nám aj tento rok pomáhajú bojovať o popredné 
priečky tabuľky. Z PKF sa  nám podarilo dotiahnuť dvoch nových hráčov 
a na hosťovaní zostali štyria hráči z minulého roka. Takto sa celkový počet 
našich aktívnych žiakov ustálil na čísle 17. Vzhľadom na to, že prevažnú 
väčšinu hráčov máme narodených v roku 1997 (posledný rok za žiakov), 
je naše mužstvo silné a momentálne nenachádzame v našej súťaži 
konkurenta, čo sa odzrkadľuje aj na postavení v tabuľke, kde sme bez 
jedinej prehry na čele. Samozrejme, nedá mi nespomenúť, že je to aj 
zásluhou trénera Karola Kanteka. 

Mal by som na tomto mieste hráčov pochváliť za dosiahnuté výsledky, 
avšak opak je pravdou. To, že sme prví v tabuľke, nie je vôbec dôležité a 
vôbec to reálne neodzrkadľuje situáciu v mužstve. Mužstvo žiakov 
(napriek svojmu veku) sa správa arogantne, neslušne a často až za 
hranicou slušného správania. Ja ako ich vedúci často nenachádzam 
slová na správanie sa hráčov hlavne z našej obce, ktorí si myslia, že si 
môžu robiť, čo chcú. Svojim prístupom sa ich snažím usmerňovať, avšak 
vôbec nikam to nevedie. Dospel som k záveru, že nie som ich rodič, a 
jedine Vy, ich vlastní rodičia, dokážete ovplyvniť ich správanie a následne 
aj smerovanie ich ďalších krokov. Touto cestou by som Vás, milí rodičia, 
chcel poprosiť o spoluprácu a pomoc pri výchove našich detí. Aby som 
však všetkých nehádzal do jedného vreca, sú medzi našimi hráčmi aj 
výnimky, ktoré idú svojím správaním príkladom mladším žiakom. Je ich 
však veľmi málo.

Novovzniknuté mužstvo dorastu začalo svoje účinkovanie v súťaži s 
veľkým entuziazmom. Po počiatočných problémoch a peripetiách s 
vybavovaním registračných preukazov je počet hráčov dorasteneckého 
mužstva 16.  Po úvodnej prehre 3:1 v Maduniciach sa mužstvo zohralo a 
vyhralo nasledujúce tri zápasy doma s Dolným Lopašovom 2:1, vo 
Veselom 2:0  a doma s Dvorníkmi 4:0. Potom prišla prehra v Drahovciach 
3:1 a výhra doma s Ratnovcami 3:0. Následne prišla tesná prehra v 
Ostrove 2:1 a ďalšie dve prehry v Siladiciach 6:0 a doma s Trakovicami 
zahanbujúco 6:1. Po počiatočnej eufórii prišla na mužstvo kríza, z ktorej 
sa nevie dostať. Problémom je, ako aj u žiackeho mužstva, disciplína a 
správanie sa niektorých jednotlivcov. Za všetky problémy spomeniem 
len jeden, a to fakt, že do Siladíc cestovalo mužstvo len so siedmimi 
hráčmi. Bohužiaľ, aj v tejto vekovej kategórii sa prejavuje problém tejto 
doby, a tým je absolútne nerešpektovanie samých seba a svojich 
kamarátov. 

Často si kladieme s trénerom otázku, prečo to vlastne robíme a či to má 
vôbec význam. Veď na dve mládežnícke mužstvá a dohromady 33 
hráčov sme len dvaja, ktorí sa im aktívne venujú. Napriek všetkému je to 
hobby, ktoré nás baví a len tak ľahko sa ho nevzdáme. Veď niekto to 
predsa robiť musí...

Jozef Kováčik ml.

Predstavujeme Vám

M. Janča: Chcem niečo v živote dosiahnuť
Mário Janča sa narodil v auguste v roku 1993 v Piešťanoch. Má o dva 

roky staršiu sestru Kristínu a do Veľkého Orvišťa sa s rodinou presťahoval 
pred 3 rokmi. Tohtoročné leto bolo pre Mária výnimočné – spolu s 
Viktorom Deminom dosiahol v juniorskej kategórii K2 vytúžené zlato 
ako na ME v Záhrebe, tak aj na MS v Nemecku.  V rozhovore Vám nášho 
majstra sveta v krátkosti predstavíme.

Mário, kto Ťa priviedol ku kanoistike? Ako dlho už robíš tento 
šport?

Bola to viac-menej náhoda. Išiel som okolo lodenice a hovorím si, že to 
vyskúšam. Vyzeralo to zaujímavo.  Kanoistike sa venujem od roku 2003, 
čiže od 9 rokov.

Čo všetko takýto šport zahŕňa? Čo musí každý kajakár mať?

Kajak, pádlo, špeciálne bežecké kombinézy, trénera a, samozrejme, 
vodu.

Tak ako každý šport, aj pre tento musíte určite niečo obetovať? 
Aký vyzerá tvoj bežný deň?

Neobetujem nič, mňa to baví a za tým si idem. Režim môjho dňa: škola, 
naučenie sa do školy, tréning, rodina a o deviatej spím.  

Každý z nás si pod týmto športom predstaví leto. Ako je to ale v 
zime? Trénuješ celoročne?

Áno, celoročne. Každý deň mám tréning asi 2 hodiny. V zime je to viac 
zamerané na behy ,vytrvalosť a silu v posilňovni. V lete to je každý deň 
voda, občas beh a posilňovanie, ale voda je priorita.

Ešte nikdy si s tým nechcel skončiť? Neomrzelo ťa to?

Nie, hlavne že to človeka baví. Robím to pre zdravie a pre radosť. 

Foto: Žiaci Veľkého Orvišťa a mužstvo žiakov Krakovany-Trebatice pod 
novou svetelnou tabuľou financovanou z projektu ZSE a.s. 

„Rodinný futbal 2011“ 

Foto: Žiaci Veľkého Orvišťa a mužstvo žiakov Krakovany-Trebatice pod 
novou svetelnou tabuľou financovanou z projektu ZSE a.s. 

„Rodinný futbal 2011“ 
zľava M. Janča, V. Deminzľava M. Janča, V. Demin
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konferencii SFZ
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Fanklub vznikol vo Veľkom Orvišti, kde aj sídli, preto bolo prirodzené, že 
sme ho vybrali za miesto konania nášho prvého spoločného stretnutia. 
Myslím, že to bol správny krok. 8.10. 2011 o 14.00hod. sa súčasných 214 
členov podujalo zorganizovať, dúfajme, pravidelné podujatie u nás, vo 
Veľkom Orvišti. Fanklub má priaznivcov a členov už aj v Nórsku, Veľkej 
Británií, Poľsku, Francúzsku, Rakúsku, Švajčiarsku, ale i v susednom 
Česku.

Program bol síce narušený počasím a bolo potrebné improvizovať, 
napriek tomu otvárací zápas Fanklub vs. Internacionáli Slovenska za 
prítomnosti priaznivcov, ako sú hráči reprezentácie bývalého 

Československa Adamec, Petráš, Galis a ďalších, musel potešiť. 
Prítomných privítali Roman Táborský, predseda fanklubu, a Ľudovít 
Boleček, starosta obce. Zápas moderoval Karol Polák. Škoda nepriazne 
počasia, pretože pre prítomných bol pripravený program Karola Poláka, 
harmonika a, samozrejme, guláš a občerstvenie. Akcia sa musela 
presunúť do klubu dôchodcov, ktorý praskal vo švíkoch, ale príjemné 
teplo zohrialo telo a naozaj bohatá tombola musela potešiť dušu 
futbalového fanúšika. Ceny do tomboly venovali členovia fanklubu, SFZ, 
Marstravel, ale i Spartak Trnava a Slovan Bratislava. Len málokedy sú v 
cene 3 zájazdy, dresy s podpismi hráčov (SVK, Slovan, Spartak) alebo 
vstupenky na európske futbalové súťaže. Karol Polák spestroval 
tombolu hovoreným slovom a využil tak svoje moderátorské skúsenosti 
a rozveselil nás celou plejádou vtipov. Hlavnou cenou bol zájazd s 
reprezentáciou do Macedónska (Skopje), ale atraktívne boli aj iné ceny – 
zájazd do Londýna (Arsena-Borussia Dortmund) alebo do Mníchova na 
FC Bayern proti CF Villarreal. Nechýbali ani výrobky domácich majstrov, 
ale i torta fanklubu, ktoré venovali členovia fanklubu. Na podnet členov 
fanklubu sme venovali spomienku na nášho čestného predsedu Janka 
Popluhára a využili sme na to priestory nášho kostolíka, aby sme sa 
zúčastnili svätej omše, ktorú slúžili Páter Lúkáš a pán dekan Lackovič z 
Modranky. 

Nie je bežné, aby toľko osobností prišlo naraz do takej malej obce, kde 
mohli spolu posedieť, podebatovať a smútiť po neúspešnej kvalifikácií 
na ME v Poľsku a Ukrajine. V každom prípade akcia bola prijatá veľmi 
pozitívne a hostia ocenili pripravenosť a ochotu ľudí, ktorí sa postarali o 
výbornú atmosféru a pohodlie. Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili a pracovali bez nároku na odmenu v prospech 
podujatia (Alexander Chalány, Bohuš Herceg, Kultúrna komisia a 
pracovníci OÚ, ale i PD Ostrov).

Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť!
Roman Táborský, predseda fanklubu

Mládežnícke mužstvá bojujú o body
Mužstvo žiakov vstúpilo do jesenných bojov v pozmenenej zostave, 

keďťe päť hráčov posilnilo mužstvo dorastu. Napriek opakujúcemu sa 
problému s počtom hráčov sa nám podarilo mužstvo doplniť o žiakov z 
PFK Piešťany, ktorí nám aj tento rok pomáhajú bojovať o popredné 
priečky tabuľky. Z PKF sa  nám podarilo dotiahnuť dvoch nových hráčov 
a na hosťovaní zostali štyria hráči z minulého roka. Takto sa celkový počet 
našich aktívnych žiakov ustálil na čísle 17. Vzhľadom na to, že prevažnú 
väčšinu hráčov máme narodených v roku 1997 (posledný rok za žiakov), 
je naše mužstvo silné a momentálne nenachádzame v našej súťaži 
konkurenta, čo sa odzrkadľuje aj na postavení v tabuľke, kde sme bez 
jedinej prehry na čele. Samozrejme, nedá mi nespomenúť, že je to aj 
zásluhou trénera Karola Kanteka. 

Mal by som na tomto mieste hráčov pochváliť za dosiahnuté výsledky, 
avšak opak je pravdou. To, že sme prví v tabuľke, nie je vôbec dôležité a 
vôbec to reálne neodzrkadľuje situáciu v mužstve. Mužstvo žiakov 
(napriek svojmu veku) sa správa arogantne, neslušne a často až za 
hranicou slušného správania. Ja ako ich vedúci často nenachádzam 
slová na správanie sa hráčov hlavne z našej obce, ktorí si myslia, že si 
môžu robiť, čo chcú. Svojim prístupom sa ich snažím usmerňovať, avšak 
vôbec nikam to nevedie. Dospel som k záveru, že nie som ich rodič, a 
jedine Vy, ich vlastní rodičia, dokážete ovplyvniť ich správanie a následne 
aj smerovanie ich ďalších krokov. Touto cestou by som Vás, milí rodičia, 
chcel poprosiť o spoluprácu a pomoc pri výchove našich detí. Aby som 
však všetkých nehádzal do jedného vreca, sú medzi našimi hráčmi aj 
výnimky, ktoré idú svojím správaním príkladom mladším žiakom. Je ich 
však veľmi málo.

Novovzniknuté mužstvo dorastu začalo svoje účinkovanie v súťaži s 
veľkým entuziazmom. Po počiatočných problémoch a peripetiách s 
vybavovaním registračných preukazov je počet hráčov dorasteneckého 
mužstva 16.  Po úvodnej prehre 3:1 v Maduniciach sa mužstvo zohralo a 
vyhralo nasledujúce tri zápasy doma s Dolným Lopašovom 2:1, vo 
Veselom 2:0  a doma s Dvorníkmi 4:0. Potom prišla prehra v Drahovciach 
3:1 a výhra doma s Ratnovcami 3:0. Následne prišla tesná prehra v 
Ostrove 2:1 a ďalšie dve prehry v Siladiciach 6:0 a doma s Trakovicami 
zahanbujúco 6:1. Po počiatočnej eufórii prišla na mužstvo kríza, z ktorej 
sa nevie dostať. Problémom je, ako aj u žiackeho mužstva, disciplína a 
správanie sa niektorých jednotlivcov. Za všetky problémy spomeniem 
len jeden, a to fakt, že do Siladíc cestovalo mužstvo len so siedmimi 
hráčmi. Bohužiaľ, aj v tejto vekovej kategórii sa prejavuje problém tejto 
doby, a tým je absolútne nerešpektovanie samých seba a svojich 
kamarátov. 

Často si kladieme s trénerom otázku, prečo to vlastne robíme a či to má 
vôbec význam. Veď na dve mládežnícke mužstvá a dohromady 33 
hráčov sme len dvaja, ktorí sa im aktívne venujú. Napriek všetkému je to 
hobby, ktoré nás baví a len tak ľahko sa ho nevzdáme. Veď niekto to 
predsa robiť musí...

Jozef Kováčik ml.

Predstavujeme Vám

M. Janča: Chcem niečo v živote dosiahnuť
Mário Janča sa narodil v auguste v roku 1993 v Piešťanoch. Má o dva 

roky staršiu sestru Kristínu a do Veľkého Orvišťa sa s rodinou presťahoval 
pred 3 rokmi. Tohtoročné leto bolo pre Mária výnimočné – spolu s 
Viktorom Deminom dosiahol v juniorskej kategórii K2 vytúžené zlato 
ako na ME v Záhrebe, tak aj na MS v Nemecku.  V rozhovore Vám nášho 
majstra sveta v krátkosti predstavíme.

Mário, kto Ťa priviedol ku kanoistike? Ako dlho už robíš tento 
šport?

Bola to viac-menej náhoda. Išiel som okolo lodenice a hovorím si, že to 
vyskúšam. Vyzeralo to zaujímavo.  Kanoistike sa venujem od roku 2003, 
čiže od 9 rokov.

Čo všetko takýto šport zahŕňa? Čo musí každý kajakár mať?

Kajak, pádlo, špeciálne bežecké kombinézy, trénera a, samozrejme, 
vodu.

Tak ako každý šport, aj pre tento musíte určite niečo obetovať? 
Aký vyzerá tvoj bežný deň?

Neobetujem nič, mňa to baví a za tým si idem. Režim môjho dňa: škola, 
naučenie sa do školy, tréning, rodina a o deviatej spím.  

Každý z nás si pod týmto športom predstaví leto. Ako je to ale v 
zime? Trénuješ celoročne?

Áno, celoročne. Každý deň mám tréning asi 2 hodiny. V zime je to viac 
zamerané na behy ,vytrvalosť a silu v posilňovni. V lete to je každý deň 
voda, občas beh a posilňovanie, ale voda je priorita.

Ešte nikdy si s tým nechcel skončiť? Neomrzelo ťa to?

Nie, hlavne že to človeka baví. Robím to pre zdravie a pre radosť. 

Foto: Žiaci Veľkého Orvišťa a mužstvo žiakov Krakovany-Trebatice pod 
novou svetelnou tabuľou financovanou z projektu ZSE a.s. 

„Rodinný futbal 2011“ 

Foto: Žiaci Veľkého Orvišťa a mužstvo žiakov Krakovany-Trebatice pod 
novou svetelnou tabuľou financovanou z projektu ZSE a.s. 

„Rodinný futbal 2011“ 
zľava M. Janča, V. Deminzľava M. Janča, V. Demin
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ŠPORT 
Vieme o Tebe, že súťažíš spolu s Viktorom Deminom v kategórii K2. 

Priblíž nám, čo to znamená a v akých kategóriách sa súťaží. 

Preteká sa v kategóriách K1 (jednotlivec) , K2 (dvaja), K4 (štvorkajak).

Ako často mávate sústredenia?

Sústredenia máme trikrát do roka. Na jar a na jeseň sme v teple 
(teplejšie miesta napr. ITA) a v zime v horskom prostredí na vytrvalostnú 
prípravu.

Ako ste sa dali dokopy s Viktorom Deminom?

Bol to nápad trénerky Marcely Erbanovej a dali sme sa dokopy tento 
rok na jarnom sústredení  v Taliansku. A sadli sme si.

Ako si spolu s Viktorom vychádzate? Nehádate sa? Aké máte 
vlastne „pracovné“ pozície, ak sa to tak dá nazvať.

Stretávame sa len na sústredeniach. Tento rok sme sa dali dokopy v K2, 
ale v prvom roku ako juniori sme súťažili v kategórii K4 v roku 2010. Boli 
sme na majstrovstvách v Moskve tretí. Štvorka sa ale rozbila tým, že 
dvaja z nich prešli do seniorskej kategórie a my dvaja sme zostali.  S 
Viktorom si vychádzame dobre, ale málo sa vídame.  On je totiž z 
Komárna. 

Nie je to pre vás problém?

Nie, toto nie je veľmi tímová hra ako napr. futbal. Tuto ide o to, že keď si 
sadnem s tým druhým /technicky/, tak už obaja cítime, kedy treba 
pridať, na to spolu nemusíme byť denne. Nie vždy sa to ale podarí. Zo 
skúsenosti viem, že nie je vždy dobre, keď sú dvaja príliš spolu, lebo si po 
čase môžu liezť na nervy.

Vieme o Tebe,  že ste sa spolu s Viktorom stali juniorskými 
majstrami sveta v nemeckom Brandenburgu v K2 na 500m a získali 
ste i striebro na tisícmetrovej trati. Ako si spomínaš práve na tieto 
preteky? 

Najprv sme sa stali majstrami Európy  o mesiac skôr v Záhrebe, kde sme 
prekvapili aj samých seba, lebo sme nevedeli, do čoho ideme. Vedeli 
sme, že na SVK sme dosť dobrí, ale nevedeli sme, ako je na tom 
konkurencia. Tam sme chceli obhájiť deviate miesto, ale nakoniec sme 
prekvapili a pošťastila sa nám zlatá medaila. Spolu s Viktorom to bol prvý 
veľký závod. O mesiac neskôr boli MS a tam pribudli súperi z USA, 
Kanady, Mexika, Nového Zélandu... a tam sme počítali s tým, že ak sa 
dostaneme do finále, bude to super. To bol náš cieľ. 

Aký to bol pocit byť majstrom sveta?

Keď sme došli do cieľa, pocit to bol veľmi dobrý a ešte krajší to bol 
pocit, keď sme stáli na stupni víťazov a pozerali na slovenskú vlajku v 
sprievode hymny.

Cítiš teraz už väčšiu zodpovednosť ?

Zodpovednosť ani nie, ale motiváciu určite, že aj z toho mála sa dá veľa 
dosiahnuť, na to, že my tu nemáme kanoistický areál. Na Slovensku 
máme voľne tečúce rieky, kde simulujeme preteky v realite, kým v 
kanoistickom areáli je stojatá voda, takže preteky sú úplne iné. Na 

Slovensku kanál na rozdiel od napr. Česka alebo od iných tento areál 
nemáme.

Je to fyzicky náročný šport?

Áno. Väčšina ľudí si myslí, že pracuje len chrbát, ale pracuje celé telo.

Aké máte vyhliadky na nasledujúcu sezónu? Viete už, akých 
pretekov sa zúčastníte?

Ešte nie. Ja by som osobne chcel sadnúť do K2, ale už v mužskej 
kategórii. 

Aké máš ciele?

Moja priorita je škola, práve navštevujem tretí ročník SPŠE Piešťany, kde 
mi vychádzajú veľmi v ústrety. Ďalej chcem ísť na vysokú. Samozrejme 
chcem aj v budúcnosti reprezentovať Slovensko v rýchlostne kanoistike, 
ak mi to zdravie a podmienky dovolia.

Aký máš kajakársky vzor?

Nemám. Snažím sa byť sám sebou a nie niekým iným. 

Čo na to Tvoja rodina?

Rodičia ma podporujú veľmi. Mám v nich veľkú oporu. Tešia sa z mojich 
úspechov. 

Čo robíš rád vo voľnom čase? 

Ak mám voľný čas, tak ho najradšej trávim doma s rodinou.  Záľuby? 
Rád sa učím. Chcem niečo v živote dosiahnuť.  

Za rozhovor ďakujem juniorskému majstrovi sveta, Máriovi Jančovi!

Výsledky MS:

Výsledky slovenských reprezentantov: 

A-finále na 500 m: 

K2 muži: 1. Viktor Demin, Mário Janča 1:33,790 

SPOLU AŽ PÄŤ MEDAILÍ

Viktor Demin a Mário Janča získali na tohtoročných juniorských ME a 
MS po dve medaily v K2, vždy zlato na 500 m a striebro na 1000 m, ale 
„spoločných“ šampionátových kovov majú päť. Prvú bronzovú získali 
vlani v K4 na 1000 m na ME v Moskve spolu s Marekom Krajčovičom a 
Matejom Michálekom.

D. Pilková, šéfredaktorka

Kultúrny dom sa používa už 50 rokov
V roku 1956 bola do plánu obce v  „akcii Z“, zveľaďovanie miest  a obcí, 

zaradená výstavba požiarnej zbrojnice. Stará drevená požiarna 
zbrojnica už nevyhovovala požiadavkám na požiarnu techniku. Práce na 
výstavbe požiarnej zbrojnice boli zahájené na začiatku roku 1957 
vykopaním základov. Pri tejto práci boli vykopané i základy pre kultúrny 
dom a nadstavbu MNV. Investičné náklady činili 187 000,- Kčs. Na 
dokončovacie práce bolo v rokoch 1960-1961 preinvestovaných 115 
000,- Kčs. Celkové výdavky na výstavbu požiarnej zbrojnice a kultúrneho 
domu boli 302 000,- Kčs.

Prvá tanečná hodová zábava sa uskutočnila v roku 1961 v rozostavanej 
stavbe. Neboli osadené okná a stropný podhľad. Po dokončení stavby v 
máji 1962 bolo odohrané prvé divadelné predstavenie „Verona“.  Od 
tohto obdobia bola sála kultúrneho domu pravidelne využívaná na 
tanečné zábavy, divadelné predstavenia našich ochotníkov pre 
dospelých, ale aj pre žiakov miestnej školy. Počas krátkeho obdobia sa tu 
premietali filmy, ale pre nevyhovujúcu požiarnu bezpečnosť bolo ich 
premietanie ukončené.

O usporadúvanie tanečných zábav bol jednotlivými zložkami v tom 
období veľký záujem a musel sa robiť poradovník na celý rok. Do 
organizovania tanečných zábav sa zapájali futbalisti, hasiči, sväzáci, 

Ako skloňujeme slovo euro?
Od zavedenia jednotnej európskej meny 1. januára 2002 v krajinách 

Európskej únie sa v našom jazyku stále častejšie vyskytuje slovo euro 
označujúce jednotku tejto európskej meny. Ide o prevzaté slovo, ktoré v 
našej jazykovej praxi funguje už niekoľko rokov. Napriek tomu sa 
doteraz stretávame s neistotou pri jeho používaní, najmä pri skloňovaní.

V slovenčine ako flektívnom jazyku sa vzťahy medzi slovami vyjadrujú 
pomocou pádových prípon, a preto aj 
slová cudzieho pôvodu sa v slovenskom 
kontexte väčšinou skloňujú, t. j. menia v 
jednotlivých pádoch svoje zakončenie. 
Slovo euro, podobne ako iné prevzaté 
slová, napr. bendžo, gesto, percento, 
eso, depo, libreto atď., sa v slovenskom 
j a z y k u  s v o j í m  z a k o n č e n í m  n a  
samohlásku „o“ celkom prirodzene 
zaraďuje medzi podstatné mená 
stredného rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru mesto. Hovoríme a 
píšeme: Zostalo mi desať eur, nie Zostalo mi desať euro; Odchádzal  s 
dvadsiatimi eurami, nie Odchádzal s dvadsiatimi euro.

Skloňovanie slova euro vo všetkých pádoch je uvedené v tabuľke

v jednotnom čísle –  

Nominatív 

euro v množnom čísle –  

Nominatív 

eurá 

Genitív eura Genitív eur 

Datív euru Datív eurám 

Akuzatív euro Akuzatív eurá 

Lokál
 

o
 

eure
 

Lokál
 

o eurách
 

Inštrumentál
 

s eurom
 

Inštrumentál
 

s eurami 
 

 

Chodíme pre chlieb alebo po chlieb?
V jazykovej praxi sa často stretávame s váhaním pri používaní 

predložiek pre a po. Z hľadiska jazykovej kultúry sa predložka pre 
nesprávne používa najmä v prípadoch ako: ísť pre chlieb, poslať pre 
noviny, ísť pre lekára, zohnúť sa pre vedro s vodou, ísť pre odporúčací 
lístok.Pri slovesách pohybu je však základnou predložkou, ktorou v 
spisovnej slovenčine vyjadrujeme účel, resp. cieľ činnosti, predložka po. 
Nie je správne ju nahrádzať predložkou pre, ktorá je základnou 
predložkou na vyjadrenie príčiny. Predložka pre vyjadruje účel len v 
ustálených spojeniach (napr. chovať pre krásu, pre kožušinu, poistiť pre 
prípad poistenia), medzi ktoré uvedené príklady nepatria.
Správne sú teda vyjadrenia: ísť po chlieb, poslať po noviny, ísť po lekára, 
zohnúť sa po vedro s vodou, ísť po odporúčací lístok.

Podľa Jazykového okienka MKSR spracovala šéfredaktorka

miestna skupina ČSČK, poľovníci. Počas fašiangov to bol tradičný 
maškarný ples, ďalej hodové zábavy a tradičná poľovnícka silvestrovská 
zábava. Miestne JRD využívalo sálu KD na svoje výročné schôdze a 
jesenné oldomáše. Obyvatelia obce využívali sálu KD na svadobné 
hostiny.

V roku 1971 bola vymenená podlaha, vybudovaná pivnica (peklo), 
zavedený vodovod a vymenila sa strešná krytina.

V obecnej kronike je o KD zapísané nasledovné hodnotenie výstavby 
KD. Keď v roku 1957 boli položené základy  na požiarnu zbrojnicu a 
popritom položené základy i na kultúrny dom s nadstavbou MNV bez 
zaplánovania do „akcie Z“, je  nepochopiteľné, prečo budova, ktorá stála 
302 000,- Kčs, nemala vopred vypracovaný projekt. Veď pri stavbe  
budovy, ako je KD, sú prvoradé kritéria, ktoré prichádzajú do úvahy. Sú 
to: primeranosť, účelovosť, estetickosť, architektúra a spojitosť s inými 
náležitosťami. Rozsiahlosť pozemku a výhodná poloha uprostred obce 
boli akoby predurčené vystavať pekný KD v našej obci.

Nie je dôležité, aby KD bola obrovská sála na tancovanie pre všetkých 
milovníkov tanca, ale to, aby sa KD stal strediskom všetkých ľudí a aby v 
ňom našiel každý svoje rozptýlenie.

Podľa obecnej kroniky spracoval  Ing. Jaroslav Maco

Z OBECNEJ KRONIKY

Jazykové okienko 
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Bol to nápad trénerky Marcely Erbanovej a dali sme sa dokopy tento 
rok na jarnom sústredení  v Taliansku. A sadli sme si.

Ako si spolu s Viktorom vychádzate? Nehádate sa? Aké máte 
vlastne „pracovné“ pozície, ak sa to tak dá nazvať.

Stretávame sa len na sústredeniach. Tento rok sme sa dali dokopy v K2, 
ale v prvom roku ako juniori sme súťažili v kategórii K4 v roku 2010. Boli 
sme na majstrovstvách v Moskve tretí. Štvorka sa ale rozbila tým, že 
dvaja z nich prešli do seniorskej kategórie a my dvaja sme zostali.  S 
Viktorom si vychádzame dobre, ale málo sa vídame.  On je totiž z 
Komárna. 

Nie je to pre vás problém?

Nie, toto nie je veľmi tímová hra ako napr. futbal. Tuto ide o to, že keď si 
sadnem s tým druhým /technicky/, tak už obaja cítime, kedy treba 
pridať, na to spolu nemusíme byť denne. Nie vždy sa to ale podarí. Zo 
skúsenosti viem, že nie je vždy dobre, keď sú dvaja príliš spolu, lebo si po 
čase môžu liezť na nervy.

Vieme o Tebe,  že ste sa spolu s Viktorom stali juniorskými 
majstrami sveta v nemeckom Brandenburgu v K2 na 500m a získali 
ste i striebro na tisícmetrovej trati. Ako si spomínaš práve na tieto 
preteky? 

Najprv sme sa stali majstrami Európy  o mesiac skôr v Záhrebe, kde sme 
prekvapili aj samých seba, lebo sme nevedeli, do čoho ideme. Vedeli 
sme, že na SVK sme dosť dobrí, ale nevedeli sme, ako je na tom 
konkurencia. Tam sme chceli obhájiť deviate miesto, ale nakoniec sme 
prekvapili a pošťastila sa nám zlatá medaila. Spolu s Viktorom to bol prvý 
veľký závod. O mesiac neskôr boli MS a tam pribudli súperi z USA, 
Kanady, Mexika, Nového Zélandu... a tam sme počítali s tým, že ak sa 
dostaneme do finále, bude to super. To bol náš cieľ. 

Aký to bol pocit byť majstrom sveta?

Keď sme došli do cieľa, pocit to bol veľmi dobrý a ešte krajší to bol 
pocit, keď sme stáli na stupni víťazov a pozerali na slovenskú vlajku v 
sprievode hymny.

Cítiš teraz už väčšiu zodpovednosť ?

Zodpovednosť ani nie, ale motiváciu určite, že aj z toho mála sa dá veľa 
dosiahnuť, na to, že my tu nemáme kanoistický areál. Na Slovensku 
máme voľne tečúce rieky, kde simulujeme preteky v realite, kým v 
kanoistickom areáli je stojatá voda, takže preteky sú úplne iné. Na 

Slovensku kanál na rozdiel od napr. Česka alebo od iných tento areál 
nemáme.

Je to fyzicky náročný šport?

Áno. Väčšina ľudí si myslí, že pracuje len chrbát, ale pracuje celé telo.

Aké máte vyhliadky na nasledujúcu sezónu? Viete už, akých 
pretekov sa zúčastníte?

Ešte nie. Ja by som osobne chcel sadnúť do K2, ale už v mužskej 
kategórii. 

Aké máš ciele?

Moja priorita je škola, práve navštevujem tretí ročník SPŠE Piešťany, kde 
mi vychádzajú veľmi v ústrety. Ďalej chcem ísť na vysokú. Samozrejme 
chcem aj v budúcnosti reprezentovať Slovensko v rýchlostne kanoistike, 
ak mi to zdravie a podmienky dovolia.

Aký máš kajakársky vzor?

Nemám. Snažím sa byť sám sebou a nie niekým iným. 

Čo na to Tvoja rodina?

Rodičia ma podporujú veľmi. Mám v nich veľkú oporu. Tešia sa z mojich 
úspechov. 

Čo robíš rád vo voľnom čase? 

Ak mám voľný čas, tak ho najradšej trávim doma s rodinou.  Záľuby? 
Rád sa učím. Chcem niečo v živote dosiahnuť.  

Za rozhovor ďakujem juniorskému majstrovi sveta, Máriovi Jančovi!
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Výsledky slovenských reprezentantov: 

A-finále na 500 m: 

K2 muži: 1. Viktor Demin, Mário Janča 1:33,790 
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Viktor Demin a Mário Janča získali na tohtoročných juniorských ME a 
MS po dve medaily v K2, vždy zlato na 500 m a striebro na 1000 m, ale 
„spoločných“ šampionátových kovov majú päť. Prvú bronzovú získali 
vlani v K4 na 1000 m na ME v Moskve spolu s Marekom Krajčovičom a 
Matejom Michálekom.

D. Pilková, šéfredaktorka

Kultúrny dom sa používa už 50 rokov
V roku 1956 bola do plánu obce v  „akcii Z“, zveľaďovanie miest  a obcí, 

zaradená výstavba požiarnej zbrojnice. Stará drevená požiarna 
zbrojnica už nevyhovovala požiadavkám na požiarnu techniku. Práce na 
výstavbe požiarnej zbrojnice boli zahájené na začiatku roku 1957 
vykopaním základov. Pri tejto práci boli vykopané i základy pre kultúrny 
dom a nadstavbu MNV. Investičné náklady činili 187 000,- Kčs. Na 
dokončovacie práce bolo v rokoch 1960-1961 preinvestovaných 115 
000,- Kčs. Celkové výdavky na výstavbu požiarnej zbrojnice a kultúrneho 
domu boli 302 000,- Kčs.

Prvá tanečná hodová zábava sa uskutočnila v roku 1961 v rozostavanej 
stavbe. Neboli osadené okná a stropný podhľad. Po dokončení stavby v 
máji 1962 bolo odohrané prvé divadelné predstavenie „Verona“.  Od 
tohto obdobia bola sála kultúrneho domu pravidelne využívaná na 
tanečné zábavy, divadelné predstavenia našich ochotníkov pre 
dospelých, ale aj pre žiakov miestnej školy. Počas krátkeho obdobia sa tu 
premietali filmy, ale pre nevyhovujúcu požiarnu bezpečnosť bolo ich 
premietanie ukončené.

O usporadúvanie tanečných zábav bol jednotlivými zložkami v tom 
období veľký záujem a musel sa robiť poradovník na celý rok. Do 
organizovania tanečných zábav sa zapájali futbalisti, hasiči, sväzáci, 

Ako skloňujeme slovo euro?
Od zavedenia jednotnej európskej meny 1. januára 2002 v krajinách 

Európskej únie sa v našom jazyku stále častejšie vyskytuje slovo euro 
označujúce jednotku tejto európskej meny. Ide o prevzaté slovo, ktoré v 
našej jazykovej praxi funguje už niekoľko rokov. Napriek tomu sa 
doteraz stretávame s neistotou pri jeho používaní, najmä pri skloňovaní.

V slovenčine ako flektívnom jazyku sa vzťahy medzi slovami vyjadrujú 
pomocou pádových prípon, a preto aj 
slová cudzieho pôvodu sa v slovenskom 
kontexte väčšinou skloňujú, t. j. menia v 
jednotlivých pádoch svoje zakončenie. 
Slovo euro, podobne ako iné prevzaté 
slová, napr. bendžo, gesto, percento, 
eso, depo, libreto atď., sa v slovenskom 
j a z y k u  s v o j í m  z a k o n č e n í m  n a  
samohlásku „o“ celkom prirodzene 
zaraďuje medzi podstatné mená 
stredného rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru mesto. Hovoríme a 
píšeme: Zostalo mi desať eur, nie Zostalo mi desať euro; Odchádzal  s 
dvadsiatimi eurami, nie Odchádzal s dvadsiatimi euro.

Skloňovanie slova euro vo všetkých pádoch je uvedené v tabuľke

v jednotnom čísle –  

Nominatív 

euro v množnom čísle –  

Nominatív 

eurá 

Genitív eura Genitív eur 

Datív euru Datív eurám 

Akuzatív euro Akuzatív eurá 

Lokál
 

o
 

eure
 

Lokál
 

o eurách
 

Inštrumentál
 

s eurom
 

Inštrumentál
 

s eurami 
 

 

Chodíme pre chlieb alebo po chlieb?
V jazykovej praxi sa často stretávame s váhaním pri používaní 

predložiek pre a po. Z hľadiska jazykovej kultúry sa predložka pre 
nesprávne používa najmä v prípadoch ako: ísť pre chlieb, poslať pre 
noviny, ísť pre lekára, zohnúť sa pre vedro s vodou, ísť pre odporúčací 
lístok.Pri slovesách pohybu je však základnou predložkou, ktorou v 
spisovnej slovenčine vyjadrujeme účel, resp. cieľ činnosti, predložka po. 
Nie je správne ju nahrádzať predložkou pre, ktorá je základnou 
predložkou na vyjadrenie príčiny. Predložka pre vyjadruje účel len v 
ustálených spojeniach (napr. chovať pre krásu, pre kožušinu, poistiť pre 
prípad poistenia), medzi ktoré uvedené príklady nepatria.
Správne sú teda vyjadrenia: ísť po chlieb, poslať po noviny, ísť po lekára, 
zohnúť sa po vedro s vodou, ísť po odporúčací lístok.

Podľa Jazykového okienka MKSR spracovala šéfredaktorka

miestna skupina ČSČK, poľovníci. Počas fašiangov to bol tradičný 
maškarný ples, ďalej hodové zábavy a tradičná poľovnícka silvestrovská 
zábava. Miestne JRD využívalo sálu KD na svoje výročné schôdze a 
jesenné oldomáše. Obyvatelia obce využívali sálu KD na svadobné 
hostiny.

V roku 1971 bola vymenená podlaha, vybudovaná pivnica (peklo), 
zavedený vodovod a vymenila sa strešná krytina.

V obecnej kronike je o KD zapísané nasledovné hodnotenie výstavby 
KD. Keď v roku 1957 boli položené základy  na požiarnu zbrojnicu a 
popritom položené základy i na kultúrny dom s nadstavbou MNV bez 
zaplánovania do „akcie Z“, je  nepochopiteľné, prečo budova, ktorá stála 
302 000,- Kčs, nemala vopred vypracovaný projekt. Veď pri stavbe  
budovy, ako je KD, sú prvoradé kritéria, ktoré prichádzajú do úvahy. Sú 
to: primeranosť, účelovosť, estetickosť, architektúra a spojitosť s inými 
náležitosťami. Rozsiahlosť pozemku a výhodná poloha uprostred obce 
boli akoby predurčené vystavať pekný KD v našej obci.

Nie je dôležité, aby KD bola obrovská sála na tancovanie pre všetkých 
milovníkov tanca, ale to, aby sa KD stal strediskom všetkých ľudí a aby v 
ňom našiel každý svoje rozptýlenie.

Podľa obecnej kroniky spracoval  Ing. Jaroslav Maco

Z OBECNEJ KRONIKY

Jazykové okienko 
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OZNAMY A POZVÁNKY

november 2011

Telovýchovná jednota 

Slovan Veľké Orvište ďakuje 

Západoslovenskej energetike, a.s. za 

udelenie grantu vo výške 5 500 EUR 

v rámci projektu Rodinný futbal. 


